
 

 

4. pielikums 

 

NOTEIKUMI PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU GRUPU PAVADOŠO PERSONU ATBILDĪBU  

RUNDĀLES PILS MUZEJA APMEKLĒJUMA LAIKĀ 

1. Izglītības iestāžu audzēkņu grupu pavadošās personas (turpmāk – Pavadošās personas) uzņemas 

atbildību par viņu pārstāvētās izglītības iestādes audzēkņu uzvedību un drošību Rundāles pils 

muzejā (turpmāk – Muzejs) un pirms došanās uz Muzeju iepazīstina audzēkņus ar šiem 

apmeklējuma noteikumiem. 

2. Apmeklētāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 48 personas. Jānodrošina vienas pieaugušas personas 

pavadība katriem 10 bērniem vai audzēkņiem. 

3. Ja Muzeja apmeklējuma laikā pēkšņi pasliktinās izglītojamā veselības stāvoklis vai gūta trauma, 

pedagogs uzņemas palīdzības organizēšanu. 

4. Lai vadītu ekskursiju Muzejā, jāiegādājas ekskursijas vadīšanas atļauja. Bez šādas atļaujas 

ekskursiju drīkst vadīt tikai muzeja darbinieks vai persona ar īpašu Muzeja rakstiski apstiprinātu 

atļauju. 

5. Lai pasargātu vēsturiskos grīdas segumus, mitrā laikā virs āra apaviem velkamas 

vienreizlietojamās čības (pieejamas 1. stāva vestibilā pie biļešu kontroliera). 

6. Muzeja telpās un teritorijā aizliegts: 

6.1. veikt trokšņainas darbības; 

6.2. skriet, grūstīties, slidināties, sēdēt uz kāpnēm; 

6.3. gulēt uz soliņiem; 

6.4. spēlēt spēles, kas varētu traucēt citus apmeklētājus; 

6.5. pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem; 

6.6. sēdēt uz vēsturiskajiem krēsliem; 

6.7. bez iemesla aiztikt ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces; 

6.8. aiztikt un pārvietot interjera priekšmetus; 

6.9. novietot somas vai atspiesties uz kumodēm un konsoļgaldiem; 

6.10. aiztikt telpu dekoratīvo apdari un audumus; 

6.11. bojāt grīdas segumu; 

6.12. patvarīgi atvērt logus un durvis; 

6.13. ekspozīciju telpās ēst vai dzert; 

6.14. spļaudīties un nepiemērotās vietās izmest atkritumus; 

6.15. ienest ekspozīciju telpās koferus, ceļojuma somas, mugursomas (visas somas, izņemot 

nelielu izmēru rokassomas, jānovieto speciālās slēdzamās glabātuvēs pils cokolstāvā); 

6.16. ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot servisa suņus, kas pavada personas ar funkcionāliem 

ierobežojumiem; 

6.17. ienest šaujamieročus, sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas, kā arī asus priekšmetus; 

6.18. ienākt un atrasties Muzejā narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu 

ietekmē; 

6.19. staigāt pa ornamentālā partera stādījumiem un dekoriem, gulēt zālienos un puķu dobēs; 

6.20. apzīmēt, apkrāsot u. tml. bojāt sienas, margas, paviljonus, pieminekļus vai jebkurus citus 

arhitektūras vai interjera elementus Muzeja teritorijā; 

6.21. bradāt vai peldēt kanālos un baseinos, mest tajos akmeņus; 

6.22. aiztikt virzienu norādes; 

6.23. bez saskaņošanas ar administrāciju dedzināt ugunskurus, veidot apmešanās vietas, sliet 

teltis, patvaļīgi organizēt pikniku.  

7. Smēķēt Muzeja teritorijā drīkst tikai speciāli iekārtotās un norādītās vietās. 

8. Apmeklējuma laikā Muzeja darbiniekiem ir tiesības: 

8.1. aizrādīt izglītojamam, pedagogam un/vai pavadošajām personām, ja skolēna/u uzvedība 

apdraud drošību, Muzeja eksponātus vai netiek ievēroti “Noteikumi Rundāles pils muzeja 

kompleksa apmeklētājiem” Nr. 1.1.-2/5; 

8.2. ja persona uz aizrādījumiem nereaģē, Muzejam ir tiesības apmeklējumu pārtraukt jebkurā 

brīdī, neatdodot iemaksāto summu par apmeklējumu; 



 

 

8.3. ja Muzeja apmeklējuma laikā ir nodarīts kaitējums eksponātiem vai citam Muzeja 

pārvaldībā esošam īpašumam, situācija tiek fiksēta, tiek izsaukti tiesībsargājošo iestāžu 

darbinieki un sastādīts akts par notikušo. 

9. Par bērna vai citas personas pazušanu jāinformē Muzeja darbinieks.  

        

 (izglītības iestādes nosaukums) (apmeklējuma datums) 

 

APLIECINU, KA IEPAZINOS AR NOTEIKUMIEM UN NODROŠINĀŠU TO IEVĒROŠANU: 
 

 

1.  4.  

 (vārds, uzvārds, paraksts) (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

  

2.  5.  

 (vārds, uzvārds, paraksts) (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

3.  6.  

 (vārds, uzvārds, paraksts) (vārds, uzvārds, paraksts) 

 


